
Referat af bestyrelsesmøde d. 1/5 hos Hanne. 

Tilstede - Svend Rungstrøm, Ole Jørgensen, Lars Toft Bille, Hanne Kozuch, Vibe Lenthe & Henning Karlsen 

Afbud – Jesper rungstrøm. 

 

1. Godkendelse af referat. Referatet bliver godkendt. 

 

2. Formanden orienterer at han har taget en snak med Michelle Sønderbæk. Michelle er trådt ind som 

BRK´er i kredsen.  

 

BHU består af Michelle, Hanne & Vibeke indtil videre. Michelle har orienteret at der afholdes 

prøver d. 6/7 og har ytret ønske om UHP d. 7/7  

 

Svend & Lars har været til møde med svæveflyverne & DCH. Svæveflyverne har fået godkendt en ny 

bane, som forventes startet i oktober & færdig tidligt i det nye år. Der vil i den periode være en del 

tung trafik ned mod flyvepladsen via vores lille vej! I samme sammenhæng snakkede vi om at hæve 

vores bane. Det mente de godt kunne arrangeres. Bestyrelse har dog sat spørgsmålstegn til 

hvordan et dræningssystem ville kunne laves.   

 

d.25/5 er der åbent hus med DCH & svæveflyverne, samt 31/8 2019 

 

Svend har også holdt møde med DCH, som gerne vil låne vores lys mod betaling. Desuden ønsker 

de at vide hvornår vi holder arbejdsdag så vil de gerne byde ind! Vi kan også muligvis få lov til at 

låne DCH bane det ville de finde ud af. 

 

3. Kasserer orienterer at der ikke er noget yderligere at bemærke. Alt ser fint ud, og som det skal. 

 

4. AU orienterer at Kåringen gik godt. Alle bestod! tillykke med det. Dog gav det et lille underskud. 

 

Hvalpeshowet gik også godt trods få tilmeldinger. Alligevel mødte der en del op til lidt mad & drikke 

i det gode vejr. Grethe havde bagt kage til dagen for kredsen. 

 

Svend nævner også at der er indskrivning torsdag d. 8/8 klokken 18.30 til 20.00 

 

5. Bestyrelsen snakker om at planlægge en arbejdsdag. Lørdag d. 10/8 klokken 9.00 til morgenmad 

bliver vedtaget. Vibe laver et opslag på FB & i kredsen. 

 

6. Under eventuelt foreslår Hanne om det var muligt at afholde et lille kursus for dem, som er 

interesseret i at slå græs i kredsen. Svend siger han gerne vil vise de interesserede traktoren. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag 12/6 kl. 18.30 

 

 



 


